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1

UITGESTELDE PUNTEN

1.a

Vermoedenslijst m.b.t. leegstand 2019
Besluit
Het college van burgemeester en schepenen verdaagt dit agendapunt naar
een latere vergadering.

2

FINANCIEN

2.1

Mandaten en bestelbons
Besluit
Het college van burgemeester en schepenen keurt de mandaten en de
bestelbons goed.

2.2

Goedkeuren van het kohier tweede verblijven
Besluit
Het college van burgemeester en schepenen keurt voor het aanslagjaar 2019
het kohier voor de belasting op tweede verblijven, goed. Het kohier wordt
uitvoerbaar verklaard voor een bedrag van € 29.500.

2.3

Goedkeuren van het kohier verhuur voertuig met bestuurder
Besluit
Het college van burgemeester en schepenen keurt voor het aanslagjaar 2019
het kohier voor de belasting verhuur voertuig met bestuurder, goed. Het kohier
wordt uitvoerbaar verklaard voor een bedrag van € 2.129,7.

2.4

Goedkeuren van het kohier leegstand gebouwen en woningen
Besluit
Het college van burgemeester en schepenen keurt voor het aanslagjaar 2019
het kohier voor de belasting op leegstand gebouwen en woningen, goed. Het
kohier wordt uitvoerbaar verklaard voor een bedrag van € 31.000.

2.4

Sint-Jozefparochie: verslag van 5 november 2019 van de kerkraad.
Besluit
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van
5 november 2019 van de kerkraad van de parochie Sint-Jozef Heide Kapellenbos.

3

GRONDGEBONDEN ZAKEN

3.a

MILIEU EN GROEN

3.a.1

Aanvragen kapvergunningen (10)
Besluit
K-2019.258 - Mevrouw Ines Van Doninck
Feiten / context
• De aanvraag tot het rooien van bomen ontvangen op 31/10/2019 van
Mevrouw Ines Van Doninck over het rooien van 1 Amerikaanse eik op een
terrein met adres Berkendreef 12 te Kalmthout. Kadastrale ligging :
11662_E_0590_Z_036_00 .
• Het goed waarop de te rooien boom zich bevindt, is volgens het gewestplan
van Turnhout, goedgekeurd bij KB van 30 september 1977, gelegen in
woonzone.
Adviezen
• Het advies van de gemeentelijke groendienst van 29/10/2019 : gunstig voor
het rooien van 1 Amerikaanse eik mits heraanplanting van 1 inheemse
hoogstamboom - stamomtrek 14/16 cm.
Beslissing: vergunning
K-2019.259 - de heer Michielsen Matthias
Feiten / context
• De aanvraag tot het rooien van bomen ontvangen op 30/10/2019 van de heer
Michielsen Matthias over het rooien van 2 berken en 2 sparren op een terrein
met adres Bezemheidelaan 30 te Kalmthout. Kadastrale ligging :
11662_E_0001_V_013_00 .
• Het goed waarop de te rooien boom zich bevindt, is volgens het gewestplan
van Turnhout, goedgekeurd bij KB van 30 september 1977, gelegen in
woonzone.
Adviezen
• Het advies van de gemeentelijke groendienst van 31/10/2019 : gunstig voor
het rooien van 2 berken en 2 sparren mits heraanplanting van 3 inheemse
hoogstambomen - stamomtrek 14/16 cm.
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Beslissing: vergunning
K-2019.260 - de heer Vaningelgem Alfons
Feiten / context
• De aanvraag tot het rooien van bomen ontvangen op 29/10/2019 van de heer
Vaningelgem Alfons over het rooien van 1 den op een terrein met adres Fr.
Raatsstraat 93 te Kalmthout. Kadastrale ligging : 11022_G_0001_L_005_00 .
• Het goed waarop de te rooien boom zich bevindt, is volgens het gewestplan
van Turnhout, goedgekeurd bij KB van 30 september 1977, gelegen in
woonzone.
Adviezen
• Het advies van de gemeentelijke groendienst van 29/10/2019 : gunstig voor
het rooien van 1 den mits heraanplanting van 1 inheemse hoogstamboom stamomtrek 14/16 cm.
Beslissing: vergunning
K-2019.261 - de heer Karel Broos
Feiten / context
• De aanvraag tot het rooien van bomen ontvangen op 26/10/2019 van de heer
Karel Broos over het rooien van 1 Japanse kerselaar op een terrein met adres
Heuvel 45 te Kalmthout. Kadastrale ligging : 11022_G_0743_E_000_00 .
• Het goed waarop de te rooien boom zich bevindt, is volgens het gewestplan
van Turnhout, goedgekeurd bij KB van 30 september 1977, gelegen in
woonzone.
Adviezen
• Het advies van de gemeentelijke groendienst van 29/10/2019 : gunstig voor
het rooien van 1 Japanse kerselaar mits heraanplanting van 1 inheemse
hoogstamboom - stamomtrek 14/16 cm.
Beslissing: vergunning
K-2019.262 - Mevrouw Mariën Maria
Feiten / context
• De aanvraag tot het rooien van bomen ontvangen op 31/10/2019 van
Mevrouw Mariën Maria over het rooien van 10 coniferen op de perceelsgrens
op een terrein met adres Driehoekstraat z.n. te Kalmthout. Kadastrale ligging :
11022_G_0445_E_000_00 .
• Het goed waarop de te rooien boom zich bevindt, is volgens het gewestplan
van Turnhout, goedgekeurd bij KB van 30 september 1977, gelegen in
woonzone.
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Adviezen
• Het advies van de gemeentelijke groendienst van 31/10/2019 : gunstig voor
het rooien van 10 coniferen op de perceelsgrens mits heraanplanting van 3
haagbeuken - stamomtrek 14/16 cm.
Beslissing: vergunning
K-2019.263 - de heer Beyers Peter
Feiten / context
• De aanvraag tot het rooien van bomen ontvangen op 6/11/2019 van de heer
Beyers Peter over het rooien va 1 treurwilg op een terrein met adres P.
Anthonissenstraat 8 te Kalmthout. Kadastrale ligging :
11662_A_0132_S_000_00 .
• Het goed waarop de te rooien boom zich bevindt, is volgens het gewestplan
van Turnhout, goedgekeurd bij KB van 30 september 1977, gelegen in
woonzone.
Adviezen
• Het advies van de gemeentelijke groendienst van 14/11/2019 : gunstig voor
het rooien van 1 treurwilg mits heraanplanting van 1 inheemse hoogstamboom
- stamomtrek 16/18 cm.
Beslissing: vergunning
K-2019.264 - Gemeentebestuur Kalmthout - berm t.h.v. Canadezenlaan 76
Feiten / context
• De aanvraag tot het rooien van bomen ontvangen op 5/11/2019 van
Gemeentebestuur Kalmthout (Kerkeneind 13, 2920 Kalmthout) over het rooien
van 1 Amerikaanse eik op een terrein met adres berm t.h.v. Canadezenlaan 76
te Kalmthout. Kadastrale ligging : 11022_F_0004_M_018_00 .
• Het goed waarop de te rooien boom zich bevindt, is volgens het gewestplan
van Turnhout, goedgekeurd bij KB van 30 september 1977, gelegen in
woonzone.
Adviezen
• Het advies van de gemeentelijke groendienst van 5/11/2019 : gunstig voor het
rooien van 1 Amerikaanse eik mits heraanplanting van 1 inlandse eik stamomtrek 16/18 cm.
Beslissing: vergunning
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K-2019.265 - de heer Ad Groenewegen
Feiten / context
• De aanvraag tot het rooien van bomen ontvangen op 15/09/2019 van de heer
Ad Groenewegen over het rooien van 1 den op een terrein met adres Max
Temmermanlaan 10 te Kalmthout. Kadastrale ligging :
11022_F_0001_L_134_00 .
• Het goed waarop de te rooien boom zich bevindt, is volgens het gewestplan
van Turnhout, goedgekeurd bij KB van 30 september 1977, gelegen in
woonzone.
Adviezen
• Het advies van de gemeentelijke groendienst van 5/11/2019 : gunstig voor het
rooien van 1 den mits heraanplanting van 1 inheemse hoogstamboom stamomtrek 14/16 cm.
Beslissing: vergunning
K-2019.266 - de heer en mevrouw Dullens - van Boxel
Feiten / context
• De aanvraag tot het rooien van bomen ontvangen op 4/11/2019 van de heer
en mevrouw Dullens - van Boxel over het rooien van 2 berken op een terrein
met adres De Roerdomp te Kalmthout. Kadastrale ligging :
11662_C_0468_K_000_02 .
• Het goed waarop de te rooien boom zich bevindt, is volgens het gewestplan
van Turnhout, goedgekeurd bij KB van 30 september 1977, gelegen in
woonzone.
Adviezen
• Het advies van de gemeentelijke groendienst van 4/11/2019 : gunstig voor het
rooien van 2 berken.
Beslissing: vergunning
K-2019.267 - de heer Van Hees Richard
Feiten / context
• De aanvraag tot het rooien van bomen ontvangen op 12/11/2019 van de heer
Van Hees Richard over het rooien van 1 den op een terrein met adres
Kapellensteenweg 269 te Kalmthout. Kadastrale ligging :
11662_E_0017_W_000_00 .
• Het goed waarop de te rooien boom zich bevindt, is volgens het gewestplan
van Turnhout, goedgekeurd bij KB van 30 september 1977, gelegen in
woonzone.
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Adviezen
• Het advies van de gemeentelijke groendienst van 13/11/2019 : gunstig voor
het rooien van 1 den mits heraanplanting van inheemse hoogstamboom stamomtrek 14/16 cm.
Beslissing: vergunning
3.a.2

Aanvragen muziekactiviteiten.
Besluit
Niet ingedeelde muziekactiviteit NI-2019.101
Het college van burgemeester en schepenen beslist dat:
Artikel 1.Het college van burgemeester en schepenen verleent toelating om een
muziekactiviteit te organiseren:
organisator: Sint-Jozefschool
activiteit: Music For Live - Sint-Jozef op z’n warmst
Vlammetjesloop rond de school
soort elektronisch versterkte muziek: geluidsinstallatie
datum en uur: vrijdag 13 december van 8:30u tot 16:30u
locatie: Heidestatieplein en omliggende omgeving
• De inplanting van de betrokken activiteit in een gebied dat overeenkomstig
het gewestplan is aangeduid als: woonzone
De vergunning is strikt gebonden aan volgende voorwaarden:
• Er mag gebruik gemaakt worden van elektronisch versterkte muziek tot
maximaal maximaal LAeq, 15 min = 85 dB(A) op dagen en uren zoals
hierboven vermeld.
• De inrichting moet gesloten en ontruimd zijn ten laatste een half uur na het
opgelegde einduur met betrekking tot elektronisch versterkte muziek.
• De geluidsinstallatie dient zodanig opgesteld dat geluidsoverdracht naar de
omgeving zoveel mogelijk wordt beperkt. Dat wil onder andere zeggen dat de
luidsprekers niet rechtstreeks gericht staan naar de dichtsbijgelegen
woonhuizen in de omgeving.
• Na de muziekactiviteit dient de omgeving degelijk opgeruimd te worden, en
moet alle achtergelaten zwerfvuil verwijderd worden.
• Het verdient aanbeveling om de bewoners in de onmiddellijke omgeving
vooraf op de hoogte te stellen van de activiteiten die zullen plaatsvinden. Dat
zal het begrip van de bewoners voor deze éénmalige activiteit ten goede
komen en voorkomt onnodige ergernis en klachten.
Artikel 2.Bij overtreding van de bepalingen uit de vergunning kan de vergunning
onmiddellijk worden ingetrokken.
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Artikel 3.
Een kopie van de toelating wordt overgemaakt aan de politiediensten
- Niet ingedeelde muziekactiviteit NI-2019.102
het college van burgemeester en schepenen beslist dat:
Artikel 1.
Het college van burgemeester en schepenen verleent toelating om een
muziekactiviteit te organiseren:
organisator: Gemeente Kalmthout in samenwerking met Straatfeesten vzw
activiteit: Sinterklaasshow
soort elektronisch versterkte muziek: optreden
datum en uur: zondag 24 november van 10:00u tot 16:00u
locatie: OKA, Kapellensteenweg 234, Kalmthout
• De inplanting van de betrokken activiteit in een gebied dat overeenkomstig
het gewestplan is aangeduid als: woonzone
De vergunning is strikt gebonden aan volgende voorwaarden:
• Er mag gebruik gemaakt worden van elektronisch versterkte muziek tot
maximaal maximaal LAeq, 15 min = 95 dB(A) op dagen en uren zoals
hierboven vermeld.
• De exploitant moet zorgen voor het voldoen aan de verplichtingen zoals
opgenomen in VLAREM II, met in het bijzonder:
◦ Meten van het geluidsvolume gedurende de volledige activiteit met een
reglementair meettoestel. Het gemeten geluidsvolume is permanent zichtbaar
voor de persoon die het geluidsvolume bedient.
◦ Er mag ook gebruik gemaakt worden van een geluidsbegrenzer die ervoor
zorgt dat de maximumnorm niet wordt overschreden. Ook dan moet het
gemeten geluidsvolume permanent zichtbaar voor de persoon die het
geluidsvolume bedient.
◦ De gemeten gegevens worden geregistreerd en binnen de maand
overgemaakt aan de gemeentelijke milieudienst (milieu@kalmthout.be).
• De inrichting moet gesloten en ontruimd zijn ten laatste een half uur na het
opgelegde einduur met betrekking tot elektronisch versterkte muziek.
• De geluidsinstallatie dient zodanig opgesteld dat geluidsoverdracht naar de
omgeving zoveel mogelijk wordt beperkt. Dat wil onder andere zeggen dat de
luidsprekers niet rechtstreeks gericht staan naar de dichtsbijgelegen
woonhuizen in de omgeving.
• Na de muziekactiviteit dient de omgeving degelijk opgeruimd te worden, en
moet alle achtergelaten zwerfvuil verwijderd worden.
• Het verdient aanbeveling om de bewoners in de onmiddellijke omgeving
vooraf op de hoogte te stellen van de activiteiten die zullen plaatsvinden. Dat
zal het begrip van de bewoners voor deze éénmalige activiteit ten goede
komen en voorkomt onnodige ergernis en klachten.
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Artikel 2.
Bij overtreding van de bepalingen uit de vergunning kan de vergunning
onmiddellijk worden ingetrokken.
Artikel 3.
Een kopie van de toelating wordt overgemaakt aan de politiediensten
niet ingedeelde muziekactiviteit NI-2020.002
het college van burgemeester en schepenen beslist dat:
Artikel 1.
Het college van burgemeester en schepenen verleent toelating om een
muziekactiviteit te organiseren:
organisator: Lukebiker Triatlon Team
activiteit: Heicross, recreatieve veldritdag voor heel het gezin
soort elektronisch versterkte muziek: geluidsinstallatie en discobar
datum en uur: zaterdag 25 januari van 10:00u tot 24:00u
locatie: Heidestatieplein
• De inplanting van de betrokken activiteit in een gebied dat overeenkomstig
het gewestplan is aangeduid als woonzone.
De vergunning is strikt gebonden aan volgende voorwaarden:
• Er mag gebruik gemaakt worden van elektronisch versterkte muziek tot
maximaal maximaal LAeq, 15 min = 85 dB(A) op dagen en uren zoals
hierboven vermeld.
• De inrichting moet gesloten en ontruimd zijn ten laatste een half uur na het
opgelegde einduur met betrekking tot elektronisch versterkte muziek.
• De geluidsinstallatie dient zodanig opgesteld dat geluidsoverdracht naar de
omgeving zoveel mogelijk wordt beperkt. Dat wil onder andere zeggen dat de
luidsprekers niet rechtstreeks gericht staan naar de dichtsbijgelegen
woonhuizen in de omgeving.
• Na de muziekactiviteit dient de omgeving degelijk opgeruimd te worden, en
moet alle achtergelaten zwerfvuil verwijderd worden.
• Het verdient aanbeveling om de bewoners in de onmiddellijke omgeving
vooraf op de hoogte te stellen van de activiteiten die zullen plaatsvinden. Dat
zal het begrip van de bewoners voor deze éénmalige activiteit ten goede
komen en voorkomt onnodige ergernis en klachten.
Artikel 2.
Bij overtreding van de bepalingen uit de vergunning kan de vergunning
onmiddellijk worden ingetrokken.
Artikel 3.
Een kopie van de toelating wordt overgemaakt aan de politiediensten
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- niet ingedeelde muziekactiviteit NI-2020.003
het college van burgemeester en schepenen beslist dat:
Artikel 1.
Het college van burgemeester en schepenen verleent toelating om een
muziekactiviteit te organiseren:
organisator: BSBO Wilgenduin
activiteit: Schoolfeest
soort elektronisch versterkte muziek: geluidsinstallatie
datum en uur: zaterdag 9 mei van 11:00u tot 18:00u
locatie: Wilgenduin, Vogelenzangstraat 115 (in openlucht)
• De inplanting van de betrokken activiteit in een gebied dat overeenkomstig
het gewestplan is aangeduid als woonzone.
De vergunning is strikt gebonden aan volgende voorwaarden:
• Er mag gebruik gemaakt worden van elektronisch versterkte muziek tot
maximaal maximaal LAeq, 15 min = 85 dB(A) op dagen en uren zoals
hierboven vermeld.
• De inrichting moet gesloten en ontruimd zijn ten laatste een half uur na het
opgelegde einduur met betrekking tot elektronisch versterkte muziek.
• De geluidsinstallatie dient zodanig opgesteld dat geluidsoverdracht naar de
omgeving zoveel mogelijk wordt beperkt. Dat wil onder andere zeggen dat de
luidsprekers niet rechtstreeks gericht staan naar de dichtsbijgelegen
woonhuizen in de omgeving.
• Na de muziekactiviteit dient de omgeving degelijk opgeruimd te worden, en
moet alle achtergelaten zwerfvuil verwijderd worden.
• Het verdient aanbeveling om de bewoners in de onmiddellijke omgeving
vooraf op de hoogte te stellen van de activiteiten die zullen plaatsvinden. Dat
zal het begrip van de bewoners voor deze éénmalige activiteit ten goede
komen en voorkomt onnodige ergernis en klachten.
Artikel 2.
Bij overtreding van de bepalingen uit de vergunning kan de vergunning
onmiddellijk worden ingetrokken.
Artikel 3.
Een kopie van de toelating wordt overgemaakt aan de politiediensten
- niet ingedeelde muziekactiviteit NI-2020.004
het college van burgemeester en schepenen beslist dat:
Artikel 1.
Het college van burgemeester en schepenen verleent toelating om een
muziekactiviteit te organiseren:
organisator: VIO
activiteit: Neerslag, dansfeest voor jongeren
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soort elektronisch versterkte muziek: geluidsinstallatie en optreden
datum en uur: zaterdag 29 februari 2020 van 21:00u tot 03:00u
met afbouw van het volume van de muziek vanaf 02:00u
locatie: Govio, Dorpsstraat 1, Kalmthout
• De inplanting van de betrokken activiteit in een gebied dat overeenkomstig
het gewestplan is aangeduid als: woonzone
De vergunning is strikt gebonden aan volgende voorwaarden:
• Er mag gebruik gemaakt worden van elektronisch versterkte muziek tot
maximaal LAeq, 15 min = 95 dB(A) op dagen en uren zoals hierboven
vermeld.
• De exploitant moet zorgen voor het voldoen aan de verplichtingen zoals
opgenomen in VLAREM II, met in het bijzonder:
◦ Meten van het geluidsvolume gedurende de volledige activiteit met een
reglementair meettoestel. Het gemeten geluidsvolume is permanent zichtbaar
voor de persoon die het geluidsvolume bedient.
◦ Er mag ook gebruik gemaakt worden van een geluidsbegrenzer die ervoor
zorgt dat de maximumnorm niet wordt overschreden. Ook dan moet het
gemeten geluidsvolume permanent zichtbaar voor de persoon die het
geluidsvolume bedient.
◦ De gemeten gegevens worden geregistreerd en binnen de maand
overgemaakt aan de gemeentelijke milieudienst (milieu@kalmthout.be).
• De inrichting moet gesloten en ontruimd zijn ten laatste een half uur na het
opgelegde einduur met betrekking tot elektronisch versterkte muziek.
• De geluidsinstallatie dient zodanig opgesteld dat geluidsoverdracht naar de
omgeving zoveel mogelijk wordt beperkt. Dat wil onder andere zeggen dat de
luidsprekers niet rechtstreeks gericht staan naar de dichtsbijgelegen
woonhuizen in de omgeving.
• Na de muziekactiviteit dient de omgeving degelijk opgeruimd te worden, en
moet alle achtergelaten zwerfvuil verwijderd worden.
• Het verdient aanbeveling om de bewoners in de onmiddellijke omgeving
vooraf op de hoogte te stellen van de activiteiten die zullen plaatsvinden. Dat
zal het begrip van de bewoners voor deze éénmalige activiteit ten goede
komen en voorkomt onnodige ergernis en klachten.
Artikel 2.
Bij overtreding van de bepalingen uit de vergunning kan de vergunning
onmiddellijk worden ingetrokken.
Artikel 3.
Een kopie van de toelating wordt overgemaakt aan de politiediensten
- niet ingedeelde muziek activiteit NI-2020.005
het college van burgemeester en schepenen beslist dat:
Artikel 1.
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Het college van burgemeester en schepenen verleent toelating om een
muziekactiviteit te organiseren:
organisator: Humanistisch Verbond Vrijzinnige feesten De Fakkel
activiteit: Vrijzinnig overgangsfeest voor kinderen
soort elektronisch versterkte muziek: optreden
datum en uur: zaterdag 16 mei 2020 van 09:00u tot 18:00u
locatie: BSBO Wilgenduin, Vogelenzangstraat 115, Kalmthout
• De inplanting van de betrokken activiteit in een gebied dat overeenkomstig
het gewestplan is aangeduid als: gebied voor gemeenschapsvoorziening en
openbaar nut
De vergunning is strikt gebonden aan volgende voorwaarden:
• Er mag gebruik gemaakt worden van elektronisch versterkte muziek tot
maximaal LAeq, 15 min = 85 dB(A) op dagen en uren zoals hierboven vermeld.
• De inrichting moet gesloten en ontruimd zijn ten laatste een half uur na het
opgelegde einduur met betrekking tot elektronisch versterkte muziek.
• De geluidsinstallatie dient zodanig opgesteld dat geluidsoverdracht naar de
omgeving zoveel mogelijk wordt beperkt. Dat wil onder andere zeggen dat de
luidsprekers niet rechtstreeks gericht staan naar de dichtsbijgelegen
woonhuizen in de omgeving.
• Na de muziekactiviteit dient de omgeving degelijk opgeruimd te worden, en
moet alle achtergelaten zwerfvuil verwijderd worden.
• Het verdient aanbeveling om de bewoners in de onmiddellijke omgeving
vooraf op de hoogte te stellen van de activiteiten die zullen plaatsvinden. Dat
zal het begrip van de bewoners voor deze éénmalige activiteit ten goede
komen en voorkomt onnodige ergernis en klachten.
Artikel 2.
Bij overtreding van de bepalingen uit de vergunning kan de vergunning
onmiddellijk worden ingetrokken.
Artikel 3.
Een kopie van de toelating wordt overgemaakt aan de politiediensten
- niet ingedeelde muziekactiviteit NI-2020.006
het college van burgemeester en schepenen beslist dat:
Artikel 1.
Het college van burgemeester en schepenen verleent toelating om een
muziekactiviteit te organiseren:
organisator: Friends on Wheels Antwerp
activiteit: Big Fuif – 10th Anniversery
soort elektronisch versterkte muziek: discobar en optreden
datum en uur: zaterdag 4 juli 2020 van 17:00u tot 03:00u
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met afbouw van het volume van de muziek vanaf 02:00u
locatie: Govio, Dorpsstraat 1, Kalmthout
• De inplanting van de betrokken activiteit in een gebied dat overeenkomstig
het gewestplan is aangeduid als: woonzone
De vergunning is strikt gebonden aan volgende voorwaarden:
• Er mag gebruik gemaakt worden van elektronisch versterkte muziek tot
maximaal LAeq, 15 min = 95 dB(A) op dagen en uren zoals hierboven vermeld.
• De exploitant moet zorgen voor het voldoen aan de verplichtingen zoals
opgenomen in VLAREM II, met in het bijzonder:
◦ Meten van het geluidsvolume gedurende de volledige activiteit met een
reglementair meettoestel. Het gemeten geluidsvolume is permanent zichtbaar
voor de persoon die het geluidsvolume bedient.
◦ Er mag ook gebruik gemaakt worden van een geluidsbegrenzer die ervoor
zorgt dat de maximumnorm niet wordt overschreden. Ook dan moet het
gemeten geluidsvolume permanent zichtbaar voor de persoon die het
geluidsvolume bedient.
◦ De gemeten gegevens worden geregistreerd en binnen de maand
overgemaakt aan de gemeentelijke milieudienst (milieu@kalmthout.be).
• De inrichting moet gesloten en ontruimd zijn ten laatste een half uur na het
opgelegde einduur met betrekking tot elektronisch versterkte muziek.
• De geluidsinstallatie dient zodanig opgesteld dat geluidsoverdracht naar de
omgeving zoveel mogelijk wordt beperkt. Dat wil onder andere zeggen dat de
luidsprekers niet rechtstreeks gericht staan naar de dichtsbijgelegen
woonhuizen in de omgeving.
• Na de muziekactiviteit dient de omgeving degelijk opgeruimd te worden, en
moet alle achtergelaten zwerfvuil verwijderd worden.
• Het verdient aanbeveling om de bewoners in de onmiddellijke omgeving
vooraf op de hoogte te stellen van de activiteiten die zullen plaatsvinden. Dat
zal het begrip van de bewoners voor deze éénmalige activiteit ten goede
komen en voorkomt onnodige ergernis en klachten.
Artikel 2.
Bij overtreding van de bepalingen uit de vergunning kan de vergunning
onmiddellijk worden ingetrokken.
Artikel 3.
Een kopie van de toelating wordt overgemaakt aan de politiediensten.
3.a.3

Afvalkalender 2020
Besluit
Het college van burgemeester en schepenen beslist dat:
Artikel 1.De afvalkalender 2020, zoals opgemaakt door de milieudienst en de
communicatiedienst, goed voor druk is.
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Artikel 2.Het drukken van de afvalkalender 2020 (9 800 ex.) gegund wordt aan Drukkerij
Goossens t.b.v. € 3 962,67 (incl. BTW).
3.a.4

Niet-aangeboden huisvuilcontainers
Besluit
Het college van burgemeester en schepenen beslist dat:
Artikel 1.De ontwerpbrief inzake de niet-aangeboden GFT+ containers mag verstuurd
worden naar de betrokken inwoners.
Artikel 2.Een gelijkaardige brief mag opgemaakt worden voor de restafvalcontainers.

3.b

RUIMTELIJKE ORDENING

3.b.1

RO - omgevingsvergunningen 18/11/19
1. Aanvragen omgevingsvergunning:
1. An Meeussen en Dries Van den broek
Perceel gelegen Rozeneind 5 Sie G nr. 903 A
Strekkende tot het bouwen van een woning
Beslissing Schepencollege : vergunning
2. Hans Van den Broeck en Sofie Van Heybeeck
Perceel gelegen Kijkuitstraat 145 Sie F nr. 1 p 85
Strekkende tot het verbouwen van een woning
Beslissing Schepencollege : vergunning
3. Samsep Investments bvba, Beverdonkstraat 20, 2920 Kalmthout
Perceel gelegen Bevrijdingslei 12 Sie F nr. 7 v 19
Strekkende tot de regularisatie van het verbouwen van een woning
Beslissing Schepencollege : regularisatie
4. Jeni Holding, Fazantenlaan 12, 2350 Vosselaar
Perceel gelegen Brasschaatsteenweg 46-48-50 Sie D nr. 607 c, d, e, 608 e
Strekkende tot het plaatsen van een bronbemaling
Beslissing Schepencollege : melding
5. Nick Brosens
Perceel gelegen Hoveniersstraat 8 Sie C nr. 439 e
Strekkende tot de melding van het plaatsen van een tijdelijke bronbemaling
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Aktename Schepencollege : melding
6. Van Campen Jelle
Perceel gelegen M. Van den Eeckhautstraat Sie C nr. 871 v (lot 16)
Strekkende tot het bouwen van een woning met garage
Beslissing Schepencollege : vergunning
7. Van Campen Yasmine
Perceel gelegen M. Van den Eeckhautstraat Sie C nr. 871 w (lot 17)
Strekkende tot het bouwen van een woning met garage
Beslissing Schepencollege : vergunning
8. Jim Hennaert
Perceel gelegen Kapellensteenweg 550 Sie F nr. 8 f 5
Strekkende tot het rooien van 2 bomen.
Beslissing Schepencollege : vergunning
9. Serge Verlinden
Perceel gelegen Ericalaan 42
Sie F nr. 42 n 2
Strekkende tot het rooien van een amerikaanse eik.
Beslissing Schepencollege : vergunning
10. De Bie lbv, Ann De Bie, Marijnnevennenstraat 3, 2920 Kalmthout
Perceel gelegen Marijnnevennenstraat 3 Sie C nr. 665 k18, m18, z18
Strekkende tot de regularisatie van de bestaande vergunning voor
melkveehouderij
Beslissing Schepencollege : regularisatie
11. Immo Nieuwmoer, Pastorijhoef 1-3, 2920 Kalmthout
Perceel gelegen Pastorijhoef 1 Sie C nr. 237 k, 239 e
Strekkende tot het gedeeltelijk stopzetten van een ingedeelde inrichting
Kennisname Schepencollege.
Intrekking
12. Van Ginneken Bruno
Perceel gelegen Groenendriesstraat 8 Sie A nr. 554 d 7
Strekkende tot de renovatie van een schuur
Kennisname intrekking aanvraag wegens foutieve gegevens
13. Familie Hendrickx
Perceel gelegen Putsesteenweg 76 Sie G nr. 893 W 24
Strekkende tot het uitbreiden van een bestaande woning en parkeerplaatsen
Kennisname intrekking aanvraag wegens niet correct indiening.
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2. Beroepen
14. Schrijven GSJ-advocaten houdende de kennisgeving van het indienen van
een bouwberoep tegen de weigeringsbeslissing van het College van de
omgevingsvergunning ingediend door Steen Vastgoed voor het bouwen van 28
appartementen aan de Missiehuislei / Van Dammedreef.
Beslissing: kennisname.
15. Schrijven GSJ-advocaten houdende de schriftelijke uiteenzetting in de
procedure tot vernietiging van het besluit van de deputatie houdende de
inwilliging van het beroep tegen het besluit van het college van burgemeester
en schepenen door Heem NV voor het bijstellen van een verkaveling te
Noordeind.
Beslissing: kennisname
3. Diversen
16. Verkaveling 056/372(5) dd. 10.12.2018 - Heiken
Opsplitsen 2 kavels OB in 4 kavels HOB
Vraag om afgifte verkoopbaarheidsattest
Beslissing Schepencollege : afleveren van het verkoopbaarheidattest.
17. Schrijven gemeente Essen houdende de kennisgeving van het organiseren
van een openbaar onderzoek naar aanleiding van de
omgevingsvergunningsaanvraag voor de regularisatie van verharding buurtweg
81 in natuurgebied tussen Huybergsebaan en Boswachtershuisje.
18. Schrijven gemeente Kapellen houdende de kennisgeving van de aktename
van de melding ingediend door Dussolier Classic Cars tot het herstellen,
onderhouden en opslaan van oldtimers op het terrein Energielaan 1 en 3 te
Kapellen.
3.c

OPENBARE WERKEN

3.c.1

Vraag i.v.m. de aanleg drinkwaternet voor groepswoningbouwproject
Heiken
Besluit
Het college van burgemeester en schepenen beslist dat de kosten voor de
uitbreiding van het drinkwaternet voor het groepswoningbouwproject Heiken
ten laste zijn voor de aanvrager KUPA Invest bv.

3.d

MOBILITEIT
Nihil

4

PERSOONSGEBONDEN ZAKEN
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4.a

BEVOLKING EN BURGERLIJKE STAND

4.a.1

Ambtshalve schrapping
Besluit
Het college van burgemeester en schepenen beslist tot de ambtelijke
schrapping van de bewuste persoon uit de bevolkingsregisters.

4.b

JEUGD
Nihil

4.c

SPORT

4.c.1

Uitbetaling van de professionaliseringssubsidies
Besluit
Het college van burgemeester en schepenen keurt de verdeling van de
professionaliseringssubsidies aan de sportclubs goed en geeft opdracht om
deze subsidies uit te betalen.

4.d

CULTUUR

4.d.1

Prijsbepaling van de schoolvoorstellingen
Besluit
Het college van burgemeester en schepenen keurt de nieuwe prijsbepaling
voor de deelnameprijs per leerling goed.

4.d.2

Cultuurprogrammatie voor de periode januari - april 2020
Besluit
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met:
Artikel 1.De organisatie van de cultuurprogrammatie periode januari - april 2020 zoals
voorgesteld door de cultuurdienst.
Artikel 2.De ticketprijzen zoals voorgesteld door de cultuurdienst.

4.d.3

Overzicht van de deelnemers aan de tentoonstellingen gemeentehuis
voorjaar 2020
Besluit
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de
voorgestelde tentoonstellingen voor het voorjaar 2020 in het gemeentehuis.

4.d.4

Aanvraag bijzondere subsidie door Kraakman voor het project
'Theaterfestival 't Kraakt: editie Boterberg'
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Besluit
Het college van burgemeester en schepenen beslist :
Artikel 1.500 euro bijzondere subsidie toe te kennen aan Kraakman voor het project
'Theaterfestival 't Kraakt: editie Boterberg'
Artikel 2.De bijzondere subsidie wordt uitbetaald na goedkeuring van het
evaluatiedossier.
4.d.5

Uitbetalen projectsubsidie aan Sint-Jorisgilde Kalmthout voor het project
'Driegildenschieting voor de tiende keer'
Besluit
Het college van burgemeester en schepenen beslist om projectsubsidie van
285 euro uit te betalen aan Sint Jorisgilde Kalmthout voor het project
'Driegildenschieting voor de tiende keer'.

4.d.6

Verdeling van het restbedrag subsidie cultuurverenigingen 2019
Besluit
Het college van burgemeester en schepenen beslist aan elk van de hierna
vernoemde 50 erkende cultuurverenigingen een extra subsidie van 86 euro toe
te kennen: Aidomen; ART-uur; Avondgalm; Biegilde Kalmthout vzw; Curieus
Kalmthout; Damuska; Davidsfonds; Electronicaclub Heide; Het Gemenebest
vzw; Kalmthoutse Fotokring vzw; Kalmthoutse Kantorij St. Cecilia; Koninklijke
Harmonie Bos & Hei; Koninklijke Muziekvereniging Vlijt & Eendracht; Kreatief;
Kunstheuvel 37; Kunstpresent vzw; KVLV Achterbroek; KVLV Kalmthout
Centrum; KVLV Nieuwmoer; KWB Kalmthout; La Erikejo; Landelijke Gilde
Achterbroek; Landelijke Gilde Kalmthout; Landelijke Gilde Nieuwmoer; Move
Me Productions; Muziekvereniging De Heidebloem vzw; Natuurpunt
Noorderkempen; O*KA Centrum; Ons vzw; Onze Lieve Vrouwegilde
Kolveniers; Onze Lieve Vrouwegilde vzw; Parochiaal Gemengd Zangkoor
Achterbroek; Pigment vzw; Kon. Postzegelkring De Noorderkempen; Rekrea
vzw; Rietsanck; Ruilclub Achterbroek; Sint Jorisgilde Kalmthout; Sint Jorisgilde
Nieuwmoer; Swing Kalmthout; The Eggs; Toeristische Gidsen Kalmthout;
Toneel familie Boden; Toneelkring De Sparren; De Touwslagerij; VELT Groene
Driehoek; VIVA svv; Vriendenkring Brandweer Kalmthout; Vriendenkring ’t
Palet; VTB Kultuur Kalmthout.

4.d.7

Verslag van het dagelijks bestuur Cultuurraad Kalmthout van 13
september 2019
Besluit
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van
het dagelijks bestuur van Cultuurraad Kalmthout van 13 september 2019.

4.e

TOERISME
Nihil
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4.f

WELZIJN

4.f.1

Samenwerkingsovereenkomst tussen AZ Klina vzw en gemeente
Kalmthout voor de Dringende Geneeskundige Hulpverlening in
Kalmthout.
Besluit
Het college van burgemeester en schepenen beslist dat de samenwerkingsovereenkomst tussen AZ Klina vzw en de gemeente Kalmthout in het kader
van de ondersteuning van de dringende geneeskundige hulpverlening, wordt
ondertekend.

4.f.2

Verslag van de ouderenadviesraad 4 oktober 2019
Besluit
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van
de ouderenadviesraad van 4 oktober 2019.

4.f.3

Verslag van de welzijns- en gezondheidsraad 11 september 2019
Besluit
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van
de welzijns- en gezondheidsraad van 11 september 2019.

4.f.4

Verslag van het lokaal overleg kinderopvang 25 september 2019
Besluit
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van
het lokaal overleg kinderopvang van 25 september 2019.

4.f.5

Verslag van het lokaal overleg kinderopvang 9 oktober 2019
Besluit
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van
het lokaal overleg kinderopvang van 9 oktober 2019.

4.f.6

Aanpassing van het reglement gemeentelijke toelage kinderopvang voor
baby's en peuters
Besluit
Het college van burgemeester en schepenen keurt het vernieuwde reglement
gemeentelijke toelage kinderopvang voor baby’s en peuters goed en verwijst
het voor definitieve goedkeuring naar de vergadering van de eerstvolgende
gemeenteraad.

4.g

OCMW

4.g.1

Goedkeuring van de prioriteitennota 'Buurtlink'.
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Besluit
Het college van burgemeester en schepenen keurt de prioriteitennota
'Buurtlink', opgesteld naar aanleiding van de inspiratienota 'Buurtlink', die werd
goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen op 29 juli
2019, goed.
4.h

BIBLIOTHEEK
Nihil

5

SECRETARIAAT

5.a

COMMUNICATIE EN EVENEMENTEN
Nihil

5.b

ICT
Nihil

5.c

PERSONEEL

5.c.1

Aanstelling van een medewerker op de jeugddienst.
Besluit
Het college van burgemeester en schepenen beslist dat:
Artikel 1.Een medewerker wordt aangesteld als voltijds contractueel medewerker jeugd
(38/38 - niveau C).
Artikel 2.
Deze aanstelling betreft een voltijdse contractuele verbintenis van bepaalde
duur met ingang van 1 december 2019 tot en met 31 december 2019.

5.d

ONDERWIJS

5.d.1

Gitok bovenbouw: vaste benoeming van een technisch adviseur
coördinator.
Besluit
Het college van burgemeester en schepenen stelt een medewerker vanaf 1
november 2019 vast aan als technisch adviseur coördinator op Gitok
Bovenbouw.

5.d.2

Gitok bovenbouw: ontslag van een personeelslid.
Besluit
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het ontslag van
een medewerker als leerkracht bij Gitok Bovenbouw. Het ontslag gaat in vanaf
23 oktober 2019.
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5.d.3

Gitok eerste graad: toekenning van verlof tijdelijk andere opdracht van
een leerkracht AV Wiskunde en Natuurwetenschappen.
Besluit
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het verlof voor
een tijdelijk andere opdracht in de vastbenoemde opdracht van leerkracht
wiskunde en natuurwetenschappen aan Gitok Eerste Graad.

5.d.4

Gitok eerste graad: kennisname van de geslaagde kandidaten voor de
schriftelijke proef voor directeur.
Besluit
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de resultaten
van de schriftelijke proef voor directeur Gitok Eerste Graad. De geslaagde
kandidaten worden uitgenodigd voor de mondelinge proef.

5.d.5

Kadrie: korte vervanging van een deeltijds leerkracht lager onderwijs op 8
november 2019.
Besluit
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de tijdelijke
aanstelling van een medewerker op 8 november 2019 ter vervanging van een
andere medewerker.

5.d.6

Kadrie: korte vervanging van een deeltijds leerkracht lager onderwijs op 8
november 2019.
Besluit
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de korte
vervanging van een medewerker op 8 november 2019 door een andere
medewerker.

5.d.7

Kadrie: aanstelling van personeelsleden bij afwezigheid van de directeur.
Het college van burgemeester en schepenen stelt twee mdewerkers aan als
verantwoordelijken bij de GBS Kadrie bij de afwezigheid wegens
omstandigheden van de directeur.

5.e

VARIA

5.e.1

Hospitalisatieverzekering - verhogen van de franchise en werken met
Assurcard.
Besluit
Het college van burgemeester en schepenen beslist dat:
Artikel 1.Akkoord wordt verleend aan het voorstel van de firma DVV-verzekeringen om
de franchise of vrijstelling te verhogen van 150 euro naar 250 euro. Deze
franchise geldt enkel bij zorg die wordt verleend in een éénpersoonskamer.
Bijkomend worden er een aantal dekkingen uitgebreid.
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Artikel 2.Sodika vzw zal verder instaan voor de afhandeling van dit dossier.
5.e.2

Opdrachthoudende vereniging Water-link: bijkomend agendapunt voor de
buitengewone algemene vergadering van 19 december 2019.
Besluit
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het bijkomend
punt 'Begroting 2020' op de agenda van de buitengewone algemene
vergadering van Water-link op 19 december 2019 en verwijst dit agendapunt
naar de gemeenteraad van 16 december 2019.

5 .e.3

Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten: algemene vergadering
van 5 december 2019.
Besluit
Het college van burgemeester en schepenen beslist dat:
Artikel 1.Kennis wordt genomen van de uitnodiging van de Vereniging voor Vlaamse
Steden en Gemeenten op de algemene ledenvergadering van 5 december
2019.
Art. 2.De uitnodiging wordt doorgestuurd naar de gemeentelijke afgevaardigde in de
algemene vergaderingen van de VVSG, mevrouw Stefanie Van Looveren,
gemeenteraadslid.

5.e.4

Politiereglement naar aanleiding van de oldtimerbijeenkomst 'Oldtimers &
Friends' op 24 november 2019.
Besluit
Het college van burgemeester en schepenen beslist dat:
Artikel 1.Naar aanleiding van het evenement “OLDTIMERS & FRIENDS” zijn volgende
tijdelijke verkeersmaatregelen van kracht op zondag 24 november 2019.
Art.2.Parkeerverbod
Er geldt een parkeer- en stilstandverbod dmv borden E3 met tijdsbepalende
onderborden en onderpijlborden Xa-b-d op volgende locaties :
- Kalmthoutlaan: parking NMBS-station : volledige parking.
Deze bebording wordt voldoende herhaald op de parking.
Plaatsing van parkeerverbodsignalisatie dient minimum 4 kalenderdagen
vooraf te gebeuren.
Art.3 .-
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De inrichter staat in voor :
- de plaatsing, de instandhouding en de verwijdering van de tijdelijke
signalisatie
- de schriftelijke verwittiging van de omwonenden inzake de manifestatie en de
tijdelijke verkeersmaatregelen
- de bewegwijzering naar de manifestatie en de voorziene parkings.
Art. 4.Hulpdiensten
Ten allen tijde dient een doorgang te worden vrijgelaten voor de hulpdiensten
van min 4 meter.
Art. 5.Huidige verordening wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 286 van het
decreet lokaal bestuur. De verkeersmaatregelen worden bekend gemaakt met
de passende verkeerstekens overeenkomstig artikel 12 van de wet betreffende
de politie op het wegverkeer.
Art. 6.Afschrift van deze verordening wordt overgemaakt aan:
· de Griffier van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen
· de Griffier van de Politierechtbank te Antwerpen
· de korpschef van PZ-Grens
de verantwoordelijke inrichters, indien nodig.

5.e.5

Politiereglement naar aanleiding van het evenement 'OZ Beweegadvies'
op 27 januari 2020.
Besluit
Het college van burgemeester en schepenen beslist dat:
Artikel 1.Naar aanleiding van het evenement “OZ BEWEEGADVIES” zijn volgende
tijdelijke verkeersmaatregelen van kracht op maandag 27 januari 2020 van
13u00 tot 21u00:
Art.2.Stilstaan- en parkeerverbod
Er geldt een stilstaan- en parkeerverbod dmv borden E3 met tijdsbepalende
onderborden en onderpijlborden Xa-b-d op volgende locatie :
-Heikantstraat: - parking sportpark Heikant: strook van 20 meter
Plaatsing van parkeerverbodsignalisatie dient minimum 4 kalenderdagen
vooraf te gebeuren.
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De inrichter staat in voor :
-de plaatsing, de instandhouding en de verwijdering van de tijdelijke
signalisatie
-de schriftelijke verwittiging van de omwonenden inzake de manifestatie en de
tijdelijke verkeersmaatregelen
-de bewegwijzering naar de manifestatie en de voorziene parkings
Art. 4.Hulpdiensten
Ten allen tijde dient een doorgang te worden vrijgelaten voor de hulpdiensten
van minimum 4 meter.
Art 5.Huidige verordening wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 286 van het
decreet lokaal bestuur. De verkeersmaatregelen worden bekend gemaakt met
de passende verkeerstekens overeenkomstig artikel 12 van de wet betreffende
de politie op het wegverkeer.
Art. 6.Afschrift van deze verordening wordt overgemaakt aan:
· de Griffier van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen
· de Griffier van de Politierechtbank te Antwerpen
· de korpschef van PZ-Grens
de verantwoordelijke inrichters, indien nodig.

5.e.6

Politiereglement naar aanleiding van het evenement 'Fietsen voor De
Kade' op 7 juni 2020.
Besluit
Het college van burgemeester en schepenen beslist dat:
Artikel 1.Naar aanleiding van het evenement “Fietsen voor de Kade” zijn volgende
tijdelijke verkeersmaatregelen van kracht op zondag 07/06/2020 van 08u00 tot
20u00.
Art. 2.Parkeerverbod en stilstandsverbod
Er geldt een parkeer- en stilstandsverbod aan weerszijden dmv borden E3 met
tijdsbepalende onderborden en onderpijlborden Xa-b-d op volgende locaties :
-Heidestatieplein tussen ’t Centrum en Sint-Jozeflaan
Plaatsing van parkeerverbodsignalisatie dient minimum 4 kalenderdagen
vooraf te gebeuren.
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Naar aanleiding van het evenement “Fietsen voor de Kade” zijn volgende
tijdelijke verkeersmaatregelen van kracht op zondag 07/06/2020 van 08u00 tot
20u00.
Art. 4.Afgesloten voor alle verkeer
Volgende straten/straatdelen worden afgesloten voor alle bestuurders :
-Heidestatieplein
Dit wordt ter kennis gebracht door plaatsing van rood-wit hekken over de
volledige rijbaanbreedte op hierboven genoemde/volgende locaties :
-Heidestatieplein thv van ’t Centrum
-Heidestatieplein : voor kruispunt Sint -Jozeflaan
De hekken worden voorzien van volgende signalisatie :
-een bord C3
-een bord “Manifestatie”
-de nodige verlichting
Art. 5.Afgesloten voor doorgaand verkeer
Volgende straten/straatdelen worden voorbehouden aan plaatselijk verkeer :
-Heidestatieplein
Dit wordt ter kennis gebracht door plaatsing van een rood-wit hek op de rechter
rijbaanhelft op hierboven genoemde/volgende locaties :
-Heidestatieplein : na kruispunt Statieplein
Deze hekken worden voorzien van volgende signalisatie :
-een bord C3 + onderbord “uitgezonderd plaatselijk verkeer”
-een bord “Manifestatie”
-een bord F45
-een bord F41 wijzend richting Vredelaan
-de nodige verlichting
Art. 6.Omleiding(en)
Volgende omleiding(en) word(t)(en) bewegwijzerd met borden F41 in twee
richtingen :
-Statieplein – Vredelaan – Sint-Jozeflaan
Zie signalisatieplan
Art. 7.De inrichter staat in voor :
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-de plaatsing, de instandhouding en de verwijdering van de tijdelijke
signalisatie
-de schriftelijke verwittiging van de omwonenden inzake de manifestatie en de
eraan
verbonden tijdelijke verkeersmaatregelen
-de bewegwijzering naar de manifestatie en de voorziene parkings.
Art. 8.Hulpdiensten
Ten allen tijde dient een doorgang te worden vrijgelaten voor de hulpdiensten
van minimum 4 meter.
Art 9.Huidige verordening wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 286 van het
decreet lokaal bestuur. De verkeersmaatregelen worden bekend gemaakt met
de passende verkeerstekens overeenkomstig artikel 12 van de wet betreffende
de politie op het wegverkeer.
Art. 10.Afschrift van deze verordening wordt overgemaakt aan:
· de Griffier van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen
· de Griffier van de Politierechtbank te Antwerpen
· de korpschef van PZ-Grens
de verantwoordelijke inrichters, indien nodig.

5.e.7

Schenken van sterke dranken: kennisname van het besluit van de
burgemeester.
Besluit
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het besluit van
de burgemeester over het schenken van sterke dranken tijdens de volgende
evenementen:
- Oudercomité Chiro Si-Jo: NieuwjaarZingen op 31 december 2019
- VIO: dansfeest 'Neerslag' op 29 februari 2020
- Chiro Si-Jo: Heide Live op 25 april 2020.

5.e.8

Vraag Vlaams Belang over opvangplaatsen asielzoekers

5.f

TER ZITTING TOEGEVOEGD

6

GOEDKEURING VERSLAG

6.1

Goedkeuring van het verslag van het college van burgemeester en
schepenen van 4 november 2019.
Het college van burgemeester en schepenen keurt het verslag van 4 november
2019 van het college van burgemeester en schepenen goed.
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